
 System Albero                                                                

 

Ultranowoczesne ogrodzenie! 
System Albero to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm z 

deską WPC, która swoją strukturą imituje naturalne drewno. Przerwa między 

profilami to jedynie 20 mm. Spawy ukryte w ceowniku ! 

Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, 

zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację.. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

80x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, 

zawiasy regulowane.. 
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System Altro                                                                

 

Dla ceniących otwartość! 
System Altro to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 30x20 mm z 

poprzeczkami 40x30 mm. Przerwa między profilami to 100 mm.  Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

30x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 30x20 i 40x30, 

rygle, zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

30x20 i 40x30, zamek, wkładka, klamka, 

kaseta, zawiasy regulowane. 
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System Colore                                                                

 

Ultranowoczesne dwukolorowe ogrodzenie! 
System Colore to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm w 

kolorze bazowym z trzema profilami w innym kolorze. Przerwa między profilami 

to jedynie 20 mm. Spawy ukryte w ceowniku ! 

Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, 

zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

80x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, 

zawiasy regulowane.. 
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System Contrasto                                                             

 

Ostatni krzyk mody! 
System Contrasto to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm z 

profilem 30x20 mm ułożone na przemian. Przerwa między profilami to jedynie 

20 mm. Spawy ukryte w ceowniku ! 

Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie to profil jezdny 80x80, 

rama 60x40, wypełnienie 80x20 i 30x20, 

wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 80x20 i 30x20, 

rygle, zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację.. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

80x20 i 30x20, zamek, wkładka, klamka, 

kaseta, zawiasy regulowane.. 
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System Diverso                                                               

 

Nietuzinkowe rozwiązanie! 
System Diverso to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 30x20, 60x20, 

80x20, 120x20 ułożone na przemian. Przerwa między profilami to jedynie 20 

mm. Spawy ukryte w ceowniku ! 

Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie to profil jezdny 80x80, 

rama 60x40, wypełnienie 30x20, 80x20, 

120x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 30x20, 80x20, 

120x20, rygle, zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację.. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

30x20, 80x20, 120x20, zamek, wkładka, 

klamka, kaseta, zawiasy regulowane. 
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System Grande                                                                

 

Totalna dyskrecja! 
System Grande to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 120x20 mm z 

jedną poprzeczką 60x20 mm. Przerwa między profilami to jedynie 20 mm. 

Spawy ukryte w ceowniku ! 

Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

120x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 120x20, rygle, 

zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację.. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

120x20, zamek, wkładka, klamka, 

kaseta, zawiasy regulowane. 
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System Misto                                                                

 

Nowoczesne ogrodzenie! 
System Misto to ogrodzenie łączące ze sobą metalowe profile 80x20 mm z 

sześcioma profilami 30x20 mm ułożonymi od góry. Przerwa między profilami to 

jedynie 20 mm. Spawy ukryte w ceowniku ! 

Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, 

zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

80x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, 

zawiasy regulowane.. 
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System Raro                                                                

 

Klasyka w najlepszym wydaniu! 
System Raro to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego poziomo. 

Przerwa między profilami to 50 mm. Spawy ukryte w ceowniku ! Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, 

zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

80x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, 

zawiasy regulowane.. 
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System Spesso                                                                

 

Dla ceniących prywatność! 
System Spesso to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego poziomo. 

Przerwa między profilami to 20 mm. Spawy ukryte w ceowniku ! Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, 

zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację.. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

80x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, 

zawiasy regulowane.. 
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System Vertical                                                                

 

Nowoczesny design! 
System Vertical to ogrodzenie wykonane z profilu 80x20 ułożonego pionowo na 

poprzecze 40x30. Przerwa między profilami to 50 mm.  Ocynk + RAL 
 

 

 

 

 

 

Brama Przesuwana 
Brama przesuwna to rozwiązanie dla 

zwolenników nowoczesności. 

Wyposażenie standardowe to profil 

jezdny 80x80, rama 60x40, wypełnienie 

80x20, wózki, uchwyt najazdowy, rolka 

prowadząca, słupy 80x80, uchwyt górny. 

 
Brama Dwuskrzydłowa 
Brama dwuskrzydłowa to oczywiście 

bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na 

posesję. Wyposażenie standardowe to 

rama 60x40, wypełnienie 80x20, rygle, 

zawiasy regulowane. 

 
Furtka 
Furtka oparta jest na solidnej, spawanej 

ramie dzięki czemu jest wytrzymała i 

odporna na eksploatację. Wyposażenie 

standardowe to rama 60x40, wypełnienie 

80x20, zamek, wkładka, klamka, kaseta, 

zawiasy regulowane.. 
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